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Hvad er IBLCE? 
IBLCE, eller International Board of Lactation Consultant Examiners, er den uafhængige, 
internationale certificeringsinstans, som tildeler International Board Certified Lactation 
Consultant (IBCLC) certificering. 

 
Kontaktinformation: 
International Board of Lactation Consultants Examiners (IBLCE) 
Democracy Lane Suite 400 
Fairfax, Virginia 22030 
USA 
Telefon: +1 703-560-7330 
Fax: +1 703-560-7332 
www.iblce.org 

 
IBLCE har lokale afdelinger i Østrig, Australien og USA. IBCLC‘ere kan komme i kontakt 
med den lokale IBLCE-afdeling ved at bruge kontaktoplysningerne på IBLCE‘s 
hjemmeside. 

 
Formål med ansøgning om individuelle CERP-Point 
IBCLC’er kan fremsende uddannelsesmæssige aktiviteter, der ikke allerede er anerkendt 
til Continuing Education Recognition Points (CERPs). Denne guide er ment som en hjælp 
for IBCLC’er om de typer uddannelsesmæssige aktiviteter, hvormed man kan optjene 
CERP-point: uddannelse, publikationer, klinisk observation, frivilligt arbejde og Pathway 3 
mentorprogrammet. Alle opnåede CERPs kan bruges af IBCLC’er med henblik på 
recertificering. 

 
Uddannelse gældende for CERPs skal ligge inden for de emner, der er beskrevet på 
IBCLC’s Detaljerede Indholdsoversigt. 

 
Nedenstående er eksempler på de enkelte CERPs-kategorier samt information om 
hvilke typer uddannelse, der ikke kan indgå i optjeningen af CERPs: 

 
Eksempler på egnede L-CERPs-emner er: 
- Brystets anatomi i forhold til amning 
- Kliniske færdigheder for IBCLC’er 
- Klinisk dokumentation for IBCLC’er 
- Kulturel indflydelse på amning 
- 10 trin til succesfuld amning 
- Håndtering af amning 
- Ammeforskning 
- Ernæring i forbindelse med amning 

 
Eksempler på egnede E-CERPs-emner er: 
- Praksis-etik for ammekonsulenter 
- Informeret samtykke 
- Sundhedspersonale og internationalt markedsføringskodeks for 

brystmælkserstatning 
- Interessekonflikter 
- Kend din grænse – hvornår skal man spørge 

http://www.iblce.org/
http://www.iblce.org/


Copyright 2019-2020 International Board of Lactation Consultant Examiners. Alle rettigheder forbeholdt. 
Guide til individuel CERPs-ansøgning www.iblce.org  
Opdateret september 2019 

 

- Menneskerettigheder og valget om at amme sit barn 
- Håndtering af en kollega, hvis fremgangsmåde ikke er baseret på 

videnskabelige principper eller den nyeste information 
- Copyright og ejendomsret 

 
Eksempler på egnede R-CERPs-emner er: 
- Generel anatomi 
- Spædbørns vækst og udvikling 
- Forskningsmetoder og statistik 
- Kulturelle forskelle inden for sundhedspraksis 
- Genoplivning (CPR) (se note længere need) 
- Fødselsdepression 
- Rådgivnings- eller kommunikationsfærdigheder 
- Principper for voksenundervisnig 
- Familiedynamik 
- Spædbarnsmassage 
- Ernæring (hvis det ikke er ammespecifikt) 
- Supplerende terapiformer 

 
Uddannelsesprogrammer, som er baseret på emner, der ikke er inkluderet i IBCLC’s 
Detaljeret indholdsoversigt, er ikke pointgivende i forhold til CERPs. Eksempler på 
emner, der ikke kan godkendes ift. CERPs: 

 
- Computerfærdigheder 
- Virksomhedsledelse 
- Tilpasning af BH (medmindre det er relateret til amning) 
- Motivationsundervisning 
- Vejledende undervisning i supplerende terapiformer 
- Specialiserede sundhedsfærdigheder (f.eks. føtal monitorering) 

Derudover kan følgende ikke godkendes ifht. CERPs: 

- Klinikerfaring som ammekonsulent 
- Før- eller efterfødselsundervisning for mødre 
- Private studier, herunder informationssøgning i artikler og videoer 

 
Over en periode på 5 år kan en IBCLC’er optjene op til 6 R-CERPs ved færdiggørelse af et eller flere 
af nedenstående førstehjælpskurser: 

 
- CPR (hjerte-lungeredning) 
- NPR (hjerte-lungegenoplivning af spædbørn) 
- PALS (pædiatrisk avanceret genoplivning) 
- ACLS (avanceret kardiel genoplivning) 
- S.T.A.B.L.E (blodsukker, temperatur, luftveje, blodtryk, prøver, emotionel støtte) 

 
IBCLC’er optjener 3 R-CERPs for hver af de ovennævnte kurser op til maksimalt 6 R-CERPs. 
IBCLC’er, som har fungeret som instruktør på et af disse kurser, optjener 6 R-CERPs. 
 
Bemærk: Fra 2021 og fremadrettet vil IBLCE kræve, at IBCLC’ere, der fornyer deres 
certificering via eksamen eller CERP-point, skal have gennemført grundlæggende 
førstehjælpsuddannelse i løbet af hver enkelt 5-årige recertificeringsperiode. Ovenfor er vist 
eksempler på uddannelser, som lever op til dette krav. 

 
 

http://www.iblce.org/
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Beskrivelse af uddannelsesaktiviteter, der kan bruges optjening af 
CERP-Point 

 
Uddannelse 

• Følgende uddannelsesmæssige aktiviteter kan indgå som CERPs. Uddannelse som er 
godkendt som pointberettiget efteruddannelse af en anden sammenslutning eller 
organisation 

o 1 CERP for hver 60 minutters undervisning 
o Første gang, en præsentation holdes, kan oplægsholderen få CERPs for at 

forberede præsentationen, hvilket betyder, at IBCLCen kan optjene 2 CERPs 
for hver 60 minutters undervisning 

• Efteruddannelse udbudt af arbejdsgivere 
o 1 CERP for hver 60 minutters deltagelse 

• Uafhængige studiemoduler eller fjernundervisning, som er pointberettiget af en anden 
sammenslutning eller organisation 

o Antallet af CERPs er afhængig af antallet af allokerede efteruddannelsespoint 
• Universitetsmoduler 

o Maksimalt 25 CERPs for et semester (10 uger eller længere) som indgår som 
del af en uddannelsesgrad på universitetet. 

 
Publikationer 
Følgende publikationer kan indgå som CERPs. Alle publikationer skal være specifikt 
rettet mod human laktation og amning. Ingen andre emner vil komme i betragtning. 

 
• Primær forfatter eller medforfatter til en artikel, abstract eller kapitel, som er 

publiceret i et *peer reviewed tidsskrift eller en bog 
o 15 L-CERPs 

• Færdiggørelse af Master eller ph.d. afhandling inden for en færdiggjort 
universitetsuddannelse 

o 75 L-CERPs 
• Posterpræsentation 

o 5 L-CERPs 
• Video til sundhedsprofessionelle 

o 5 L-CERPs 
• Primær forfatter eller medforfatter til en original klinisk retningslinje eller politik 

o 5 L-CERPs 
 

*Peer reviewed tidsskrift: Et peer reviewed tidsskrift er et trykt eller elektronisk tidsskrift, 
som gør brug af uafhængige reviewers, som er eksperter på området. Ved artikler, som 
indsendes mhp. CERPs, skal disse uafhængige reviewers være eksperter i human laktation 
og amning. Denne ekspertise kan dokumenteres ved akkreditering, forfatterskab eller 
berømmelse. En IBCLC betragtes eksempelvis som ekspert på amning. 

 
Uafhængige reviewere er ikke medlem af tidsskriftets redaktion, ligesom de ej heller 
varetager ledelsesopgaver i den organisation eller forening, som udgiver tidsskriftet. Emne- 
eksperterne er professionelle, som besidder ekspertise inden for et givent emne. Bemærk 

http://www.iblce.org/
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venligst at ikke alle artikler i peer reviewed tidsskrifter underlægges uafhængig peer review. 
Eksempelvis ville et læserbrev til redaktøren eller et forfatterskab til en boganmeldelse ikke 
kvalificere til CERPs. 

 
Klinisk observation 

 
 IBCLC’ere er berettigede til at modtage CERPs for den tid de tilbringer med at observere 
recertificerede IBCLC’ere. Der optjenes CERPs svarende til 1L-CERP pr. 2 timers 
observation. Bemærk: Den IBCLC’er, som observeres, skal være aktuelt certificeret 
IBCLC’er og være recertificeret mindst én gang – dvs. mere end 5 års samlet certificering. 

 

D. Frivilligt arbejde 
 

Som noget nyt for IBCLC’ere, der skal recertificeres og med virkning fra 1. januar 2020, 
vil IBLCE tildele to (2) L-CERP-point for hvert hele års frivillige arbejde (inden for den 
5-årige recertificeringsperiode) udført hos en ikke-statslig organisation, som fremmer 
og/eller støtter arbejdet med amning. Der kan i løbet af den 5-årige recertificeringsperiode 
maksimalt optjenes 10 CERP-point på denne måde. Denne type ledelsesarbejde er vigtigt 
og anerkendes således med CERP-point. 

 

E. Pathway 3 mentorordning 
 

IBCLC’ere, som fungerer som mentorer i IBLCE’s godkendte Pathway 3-plan, kan optjene 
CERP-point for deres arbejde. Se Vejledning til Pathway 3-planen for yderligere 
oplysninger. 

 
Revision 
IBCLC’ere, hvis ansøgning udvælges til revision, er forpligtede til at fremsende 
dokumentation, som bekræfter færdiggørelsen af de uddannelsesmæssige aktiviteter, for 
hvilke kandidaten kræver CERPs. Før kandidater begynder at opregne deres 
uddannelsesmæssige aktiviteter, bør IBCLC’ere samle deres dokumentation og være 
forberedte på at efterkomme revisionskrav. 

 
Uddannelse: Der kræves følgende dokumentation for uddannelse. 
1. Deltagerbevis, hvoraf det tydeligt fremgår, at der er givet point for deltagelse, f.eks.: 

• Efterudddannelsesbevis 
• Officiel eller uofficiel udskrift fra universitetet med dokumentation for beståede 

forløb 
2. Detaljeret program med angivelse af præcis og totalt antal undervisningsminutter 
3. Detaljerede mål og dispositioner, f.eks.: 

• Brochure eller pensum 
• Fag- eller kursusbeskrivelse fra universitetets fortegnelse 

http://www.iblce.org/
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• Indholdsfortegnelse for uafhængige studiemoduler eller en komplet kopi af 
modulet 

 
Publikationer: Følgende dokumentation vedr. publikationer skal indsende, og alle 
publikationer skal specifikt rette sig mod human laktation og amning. 

Artikler, abstracts, eller kapitler publiceret i peer reviewed tidsskrift eller bog 
• Kopi af den publicerede artikel, abstract eller kapitel, som IBCLC’ere beder om 

point for, eller hvis webbaseret, skal URL- eller webadressen medsendes. Denne 
information skal tydeligt dokumentere: 

o navnet på tidsskriftet eller bogen, hvori artikel, abstract eller kapitel er 
publiceret 

o udgivelsesdato 
o IBCLC’erens forfatterskab 

• En kopi af tidsskriftets indholdsfortegnelse, hvoraf IBCLC’erens publikation 
fremgår 

• En kopi af tidsskriftets redaktionelle politik, inklusiv relevante instruktioner til 
forfatterne, en fortegnelse over de redaktionelle bestyrelse og øvrig relevant 
information, som kan bekræfte, at tidsskriftet er peer reviewed (Se venligst 
definitionen på peer reviewed tidsskrift, som findes andetsteds i denne guide). 

Master eller ph.d. afhandling 
• abstract af afhandling eller disputats, der viser IBCLC’erens forfatterskab 
• kopi af den officielle udskrift, der dokumenterer afslutning af uddannelsen 

http://www.iblce.org/
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Posterpræsentation 
• abstract 
• bibliografi 
• bekræftelse fra konferencearrangørerne på, at præsentationen er gennemført af 

IBCLC’eren 
 

Video til professionelle 
• disposition og mål med videoen 
• bekræftelse på forfatterskab 

 
Original klinisk retningslinje eller politik 

• kopi af retningslinje eller politik 
• bekræftelse på forfatterskab 

 
C.   Klinisk observation 

 
Følgende dokumentation er påkrævet vedrørende klinisk observation. Den IBCLC’er, som 
observeres skal være aktuelt certificeret og være recertificeret mindst én gang. 
• IBCLC-praktikanten skal udarbejde et kort brev med beskrivelse af de kliniske 

situationer, som er observeret, og bekræftelse fra den anden IBCLC på den tid, der er 
tilbragt med observation. Brevet bør indeholder følgende: 

o navnet på den IBCLC, som gennemførte den kliniske observation 
o dato og tidspunkt for observationsperioden 
o observationsstedet 
o den praktiserende IBCLC’ers visitkort eller kopi af IBCLC ID-kort 
o IBCLC ID-nr. 
o den praktiserende IBCLC’ers originale underskrift 

 
 

D.  Frivillig arbejde 
 
• I forbindelse med frivilligt arbejde er følgende dokumentation påkrævet. Officielle 

dokumenter fra den organisation, hvor det frivillige arbejde er udført, accepteres som 
bevis for udført arbejde og skal indeholde: 

o Navnet på den IBCLC’er, som har udført frivilligt arbejde 
o Daterede perioder inden for den 5-årige recertificeringsperiode, hvor der er 

udført frivilligt arbejde  
o Jobtitel for det frivillige arbejde 

 
E.   Pathway 3 mentorordning 

 
• I forbindelse med Pathway 3 mentorordningen er følgende dokumentation påkrævet. 

o Kopi af ansøgning om CERP-point til Pathway 3 Mentorer (findes i Vejledningen 
til Pathway 3-planen) 

http://www.iblce.org/
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 Dette dokument skal udfyldes af den ledende mentor og inkludere alle de 
til Pathway 3-planen tilknyttede mentorer. 

 Antal optjente CERP-point skal godkendes af IBLCE. 
 Den ledende mentor uddeler en kopi af optjente CERP-point til alle 

mentorer, der er anført i dokumentet. 
 
 

Retningslinjer for tildeling af CERP-POINT 
En CERP svarer til 60 minutters instruktionstid i emner som anført i 
IBCLC’s Detaljerede Indholdsoversigt. 
Følgende oversigt angiver retningslinjer for tildeling af CERPs. Se IBCLC Detaljeret 
Indholdsoversigt for specifikke emner under hvert af de nedenfor anførte områder. 

 
Disciplin CERP-type for tildeling 
Udvikling og ernæring R eller L 

Tildeling R CERPs hvis 
lektionen/programmet ikke 
er om specifik laktation og amning 

Fysiologi og endokrinologi L 
Patologi L 
Farmakologi og toksikologi L 
Psykologi, sociologi og antropologi R eller L 

Tildeling R CERPs hvis 
lektionen/programmet ikke 
er om specifik laktation og amning 

Uddannelse og kommunikation L 
Forskning R 
Etiske og retslige spørgsmål E 
Udstyr og teknologi L 
Offentlig sundhed og advokatur R eller L 

Tildeling R CERPs hvis 
lektionen/programmet ikke 
er om specifik laktation og amning 
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